
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةروس ص ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

01a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 362  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةروس ص ريسفت 
-2 ((. ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . هب هدارمب  ملعأ  هللا  ص ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-4 (( . ركذلا يذ  نآرقلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
رافك5- لاق  امك  رمألا  ام  يأ  فوذـحم  مسقلا  اذـه  باوجو  فرـشلا ،  وأ  نايبلا  يأ  ركذـلا ))  يذ  ناءرقلاو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةهلآلا ددعت  نم  ةكم 
-6 (( . قاقشو ةزع  يف  اورفك  نيذلا  لب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةوادـعو7- فالخ  قاقـشو ))  ناميإلا ((  نع  ربكتو  ةـيمح  ةزع ))  ىف  ةـكم ((  لهأ  نم  اورفك ))  نيذـلا  لب  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلل 
-8 (( . صانم نيح  تالو  اودانف  نرق  نم  مهلبق  نم  انكلهأ  مك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 . ةيضاملا ممألا  نم  ةمأ  يأ  نرق ))  نم  مهلبق  نم  انكلهأ  اريثك ((  يأ  مك ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

-10 ، ةدـئاز ءاـتلاو  رارف ،  نيح  نيحلا  سيل  يأ  صاـنم ))  نيح  تـالو  مهب ((  باذـعلا  لوزن  نيح  اوداـنف ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ةكم رافك  مهب  ربتعا  امو  ىجنم ،  الو  برهم  نأ ال  لاحلاو  اوثاغتسا  يأ  اودان ))  لعاف ((  نم  لاح  ةلمجلاو 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
1ىواتفلا

ثيدحلا لهأ  76ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  16جمانرب 

ةيمقرلا 3ةبتكملا 
ًايلاح 103نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
103

سمألا راوز 
808
راوزلا يلامجإ 

6838809

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
69

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
7892
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
191

راوزلا لجس 
8
ةيمقرلا ةبتكملا 

24
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

-11 (( . باذك رحاس  اذه  نورفاكلا  لاقو  مهنم  رذنم  مهءاج  نأ  اوبجعو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ىلص12- يبنلا  وهو  ثعبلا  دعب  رانلا  مهفوخيو  مهرذني  مهـسفنأ  نم  لوسر  مهنم ))  رذنم  مهءآج  نأ  اوبجعو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. باذك رحاس  اذه  رمضملا ((  عضوم  رهاظلا  عضو  هيف  نورفاكلا ))  لاقو  ملسو ((  هيلع  هللا 
-13 (( . باجع ءيشل  اذه  نإ  ادحاو  اهلإ  ةهلآلا  لعجأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-14 )) دحاو هلإ  مهلك  قلخلا  عسي  فيك  يأ  هللا )  الإ  هلإ  ال  اولوق (  مهل  لاق  ثيح  ادـحاو ))  اهلإ  ةـهلألا  لعجأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . بيجع يأ  باجع ))  ءىشل  اذه  نإ 

01b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.88  ) ( ةغرفم  )  ( 333  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بيجع يأ  باجع ))  ءىشل  اذه  نإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
-2 (( . داري ءيشل  اذه  نإ  مكتهلآ  ىلع  اوربصاو  اوشما  نأ  مهنم  ألملا  قلطناو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
هيلع3- هللا  ىلـص  يبنلا  نم  هيف  مهعامـسو  بلاط  يبأ  دـنع  مهعامتجا  سلجم  نم  مهنم ))  ألملا  قلطناو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( اذـه نإ  اهتدابع ((  ىلع  اوتبثا  مكتهلاء ))  ىلع  اوربصاو  اوشما ((  ضعبل :  مهـضعب  لوقي  يأ  اوشما ))  نأ  هللا ((  الإ  هلإ  ال  اولوق :  ملـسو 
 . انم داري ))  ءىشل  ديحوتلا ((  نم  روكذملا 

لعجأ4- باذـك *  رحاس  اذـه  نورفاكلا  لاقو  مهنم  رذـنم  مهءاج  نأ  اوبجعو  صانم *  نيح  تالو  اودانف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 
 ((. داري ءيشل  اذه  نإ  مكتهلآ  ىلع  اوربصاو  اوشما  نأ  مهنم  ألملا  قلطناو  باجع *  ءيشل  اذه  نإ  ادحاو  اهلإ  ةهلآلا 

-5 ((. ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-6 (( . قاقشو ةزع  يف  اورفك  نيذلا  لب  ركذلا *  يذ  نآرقلاو  ص  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . صانم نيح  تالو  اودانف  نرق  نم  مهلبق  نم  انكلهأ  مك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . باذك رحاس  اذه  نورفاكلا  لاقو  مهنم  رذنم  مهءاج  نأ  اوبجعو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . باجع ءيشل  اذه  نإ  ادحاو  اهلإ  ةهلآلا  لعجأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

02a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 323  )  ( 146  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بذك قالتخا ))  الإ  اذه  ام ((  نإ ))  ىسيع ((  ةلم  يأ  ةرخألا ))  ةلملا  ىف  اذهب  انعمس  ام  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-2 ... (( . يركذ نم  كش  يف  مه  لب  اننيب  نم  ركذلا  هيلع  لزنأأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ىلع3- هيلع ))  هكرتو ((  نيهجولا  ىلع  اـمهنيب  فلأ  لاـخدإو  ةـيناثلا  ليهـستو  نيتزمهلا  قيقحتب  لزنءأ ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

يف مه  لب  ىلاعت ((  لاق  هيلع ؟  لزني  مل  يأ  انفرـشأ ؟  الو  انربكأب  سيلو  اننيب ))  نم  نآرقلا ((   (( ركذـلا ملـسو ((  هيلع  هللا  ىلـص  دـمحم 
 . هب يئاجلا  اوبذك  ثيح  نآرقلا ،  يأ  ييحو :  يركذ ))  نم  كش 

مهعفني4- الو  هب  ءاج  اميف  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  اوقدصل  هوقاذ  ولو  باذع ))  اوقوذي  مل ((  امل ))  لب  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ذئنيح قيدصتلا 

-5 (( . باهولا زيزعلا  كبر  ةمحر  نئازخ  مهدنع  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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تاءاتفتسإ
0
0
تاحفصلا يلامجإ 

8185

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
2ابوروأ
2تارامإلا

5نيصلا
3ايناملأ
5رئازجلا

6رصم
3اسنرف

ةدحتملا 2ةكلمملا 
ادنلريا 1ةيروهمج 

1ندرألا
2تيوكلا

7ايبيل
3برغملا

2رطق
3ايسور

23ةيدوعسلا

-5 (( . باهولا زيزعلا  كبر  ةمحر  نئازخ  مهدنع  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 . اوؤاش نم  اهنوطعيف  اهريغو  ةوبنلا  نم  باهولا ))  بلاغلا ((  زيزعلا ))  كبر  ةمحر  نئآزخ  مهدنع  مأ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
ولو7- لوقي (( :  ىلاعت  هللاو  ملـسو .  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  اوقدصل  هوقاذ  ول  فلؤملا :  لاق  باذـع ))  اوقوذـي  امل  لب  ىلاعت ((  هللا  لوق  يف 

؟. ))  هنع اوهن  امل  اوداعل  اودر 
ةمحر8- نئازخ  مهدنع  مأ  باذع *  اوقوذي  امل  لب  يركذ  نم  كش  يف  مه  لب  اننيب  نم  ركذـلا  هيلع  لزنءأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 ((. باهولا زيزعلا  كبر 
-9 (( . بابسألا يف  اوقتريلف  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  كلم  مهل  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

ىلإ10- ةلـصوملا  بابـسألا ))  ىف  اوقتريلف  كلذ ((  اومعز  نإ  امهنيب ))  امو  ضرألاو  تاومـسلا  كلم  مهل  مأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . راكنإلا ةزمه  ىنعمب  نيعضوملا  يف  مأو  اوؤاش .  نم  هب  اوصخيف  يحولاب  اوتأيف  ءامسلا 

-11 (( . بازحألا نم  موزهم  كلانه  ام  دنج  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

02b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.69  ) ( ةغرفم  )  ( 337  )  ( 147  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . بازحألا نم  موزهم  كلانه  ام  دنج  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
بازحألا2- نم  دنج ((  ةفـص  موزهم ))  كل ((  مهبيذكت  يف  يأ  كلانه ))  دنج ((  ريقح  مهدنج  يأ  ام ))  دـنج  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ءالؤه كلهن  اذكف  اوكلهأو ،  اورهق  دق  كئلوأو  كلبق ،  ءايبنألا  ىلع  نيبزحتملا  بازحألا  سنج  نم  دانجألاك  يأ  اضيأ :  دنج  ةفص  (( 
-3 (( . داتوألا وذ  نوعرفو  داعو  حون  موق  مهلبق  تبذك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نم4- لكل  دـتي  ناك  داتوألا ))  وذ  نوعرفو  داعو  ىنعملا ((  راـبتعاب  موق  ثينأـت  حون ))  موق  مهلبق  تبذـك  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هبذعيو هيلجرو  هيدي  اهيلإ  دشي  داتوأ  ةعبرأ  هيلع  بضغي 
بازحألا5- نم  موزهم  كلانه  ام  دنج  بابسألا *  يف  اوقتريلف  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  كلم  مهل  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم 

 (( . داتوألا وذ  نوعرفو  داعو  حون  موق  مهلبق  تبذك  * 
-6 ((. بازحألا كئلوأ  ةكيألا  باحصأو  طول  موقو  دومثو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-7 { . بازحألا كئلوأ  مالسلا ((  هيلع  بيعش  موق  مهو  ةضيغلا  يأ  ةكيئل ))  باحصأو  طول  موقو  دومثو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-8 ، مهعيمج اوبذك  دقف  مهنم  ادـحاو  اوبذـك  اذإ  مهنأل  لسرلا ))  بذـك  الإ  بازحألا ((  نم  لك ))  ام ((  نإ ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. باقع بجو ((  قحف ))  ديحوتلا ((  ةوعد  يهو  ةدحاو ،  مهتوعد  نأل 

03a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.68  ) ( ةغرفم  )  ( 334  )  ( 142  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . قاوف نم  اهل  ام  ةدحاو  ةحيص  الإ  ءالؤه  رظني  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-2 )) باذعلا مهب  لحت  ةمايقلا  ةخفن  يه  ةدحاو ))  ةحيص  الإ  ةكم ((  رافك  يأ  ءالؤه ))  رظتني ((  رظني ))  امو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . عوجر اهمضو :  ءافلا  حتفب  قاوف ))  نم  اهل  ام 
-3 (( . باسحلا موي  لبق  انطق  انل  لجع  انبر  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
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1سنوت
2ايكرت
28اكيرمأ

ًايلاح 103نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2000548

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103086994

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
456232

راوزلا لجس 
104944

ةيمقرلا ةبتكملا 
722746

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

107817318

باتك4- يأ  انطق ))  انل  لجع  انبر  خلا ((   [ 69  : 19 هنيميب [ ))  هباتك  يتوأ  نم  امأف  لزن ((  امل  اولاقو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . ءازهتسا كلذ  اولاق  باسحلا ))  موي  لبق  طق (( )  بيصنلل (  لاقي  نأ  ةغللا  يف  فورعمو  هعطق ،  اذإ  ءيشلا ))  طق  نم ((  انلامعأ 

رظني5- امو  باقع *  قحف  لسرلا  بذك  الإ  لك  نإ  بازحألا *  كئلوأ  ةـكيألا  باحـصأو  طول  موقو  دومثو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 
 ((. قاوف نم  اهل  ام  ةدحاو  ةحيص  الإ  ءالؤه 

-6 (( . قالتخا الإ  اذه  نإ  ةرخآلا  ةلملا  يف  اذهب  انعمس  ام  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . باذع اوقوذي  امل  لب  يركذ  نم  كش  يف  مه  لب  اننيب  نم  ركذلا  هيلع  لزنأأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-8 (( . باهولا زيزعلا  كبر  ةمحر  نئازخ  مهدنع  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . بابسألا يف  اوقتريلف  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  كلم  مهل  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

؟. 10- لهسألاف لهسألا  ليلدلاب  ىتأي  له  ةرظانملا  باب  يف 
-11 (( . بازحألا نم  موزهم  كلانه  ام  دنج  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-12 (( . داتوألا وذ  نوعرفو  داعو  حون  موق  مهلبق  تبذك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

03b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 325  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . بازحألا كئلوأ  ةكيألا  باحصأو  طول  موقو  دومثو  داتوألا *  وذ  نوعرفو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . باقع قحف  لسرلا  بذك  الإ  لك  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . قاوف نم  اهل  ام  ةدحاو  ةحيص  الإ  ءالؤه  رظني  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . باسحلا موي  لبق  انطق  انل  لجع  انبر  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-5 ... (( . نولوقي ام  ىلع  ربصا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 (( . باوأ هنإ  ديألا  اذ  دوواد  اندبع  ركذاو  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  ريسفت 
اموي7- موصي  ناك  ةدابعلا :  يف  ةوقلا  يأ  دـيألا ))  اذ  دواد  اندـبع  ركذاو  نولوقي  ام  ىلع  ربصا  ىلاعت (( :  لاـق  نيلـالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هللا ةاضرم  ىلإ  عاجر  باوأ ))  هنإ  هسدس ((  موقيو  هثلث  مانيو  ليللا  فصن  موقيو  اموي  رطفيو 
-8 (( . قارشإلاو يشعلاب  نحبسي  هعم  لابجلا  انرخس  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةالص9- تقو  قارشإلاو ))  ءاشعلا ((  ةالص  تقو  يشعلاب ))  هحيبستب ((  نحبسي ))  هعم  لابجلا  انرخس  انإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . اهؤوض ىهانتيو  سمشلا  قرشت  نأ  وهو  ىحضلا : 
-10 (( باوأ هل  ريطلاو ((  لابجلا  نم  لك ))  هعم ((  حبست  هيلإ  ةعومجم  ةروشحم ))  ريطلا  انرخـس ((  و ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . حيبستلاب هتعاط  ىلإ  عاجر 
-11 )) لجر فلأ  نوثـالث  ةـليل  لـك  يف  هبارحم  سرحي  ناـكو  دونجلاو ،  سرحلاـب  هاـنيوق  هكلم ))  انددـشو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . دصق لك  يف  يفاشلا  نايبلا  باطخلا ))  لصفو  رومألا ((  يف  ةباصإلاو  ةوبنلا  ةمكحلا ))  هانيتاءو 

04a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( ةغرفم  )  ( 343  )  ( 155  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 (( . باطخلا لصفو  ةمكحلا  هانيتآو  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
ريطلاو2- قارـشإلاو *  يـشعلاب  نحبـسي  هعم  لابجلا  انرخـس  انإ  باوأ *  هنإ  دـيألا  اذ  دواد  اندـبع  ركذاو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . باطخلا لصفو  ةمكحلا  هانيتآو  هكلم  انددشو  باوأ *  هل  لك  ةروشحم 
هيلع3- هللا  ىلص  دمحم  اي  كاتأ ))  هدعب ((  ام  عامتسا  ىلإ  قيوشتلاو  بيجعتلا  انه  ماهفتسالا  ىنعم  لهو ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

مهربخ يأ  ةدابعلاب ،  هلغشل  بابلا  نم  هيلع  لوخدلا  اوعنم  ثيح  هدجـسم ،  يأ  دواد ؟  بارحم  بارحملا ))  اوروست  ذإ  مصخلا  اؤبن  ملـسو (( 
 . مهتصقو

ططـشت4- الو  قحلاب  اننيب  مكحاف  ضعب  ىلع  انـضعب  ىغب  نامـصخ  فخت  اولاق ال  مهنم  عزفف  دوواد  ىلع  اولخد  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت 
 (( . طارصلا ءاوس  ىلإ  اندهاو 

نم5- هلبق  ام  قباطيل  ناقيرف  لـيق  نامـصخ ))  نحن ((  فخت ))  ـال  اولاـق  مهنم  عزفف  دواد  ىلع  اولخد  ذإ  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
ركذ ام  امهل  عقو  نيمـصخ  ةروص  يف  اءاج  ناكلم  امهو  رثكأو  دحاولا  ىلع  قلطي  مصخلاو  امهانعمب ،  ريمـضلاو  نانثا ،  ليقو  عمجلا .  ريمض 

اهجوزتو اهريغ  هل  سيل  صخش  ةأرما  بلطو  ةأرما  نوعـستو  عست  هل  ناكو  هنم ،  عقو  ام  ىلع  مالـسلا  هيلع  دواد  هيبنتل  ضرفلا  ليبس  ىلع 
قيرطلا طسو  طارـصلا ))  ءآوس  ىلإ  اندـشرأ ((  اندـهاو ))  رجت ((  ططـشت ))  الو  قحلاب  اننيب  مكحاف  ضعب  ىلع  انـضعب  ىغب  اهب ((  لـخدو 

 . باوصلا
-6 (( . باطخلا يف  ينزعو  اهينلفكأ  لاقف  ةدحاو  ةجعن  يلو  ةجعن  نوعستو  عست  هل  يخأ  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
لاقف7- ةدحاو  ةجعن  ىلو  ةأرملا ((  نع  اهب  ربعي  ةجعن ))  نوعستو  عست  هل  ينيد ((  ىلع  يأ  يخأ ))  اذه  نإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . كلذ ىلع  رخآلا  هرقأو  لادجلا  يأ  باطخلا ))  ىف  ينبلغ ((  ينزعو ))  اهلفاك ((  ينلعجا  يأ  اهينلفكأ )) 
نامـصخ8- فخت  اولاق ال  مهنم  عزفف  دوواد  ىلع  اولخد  ذإ  بارحملا *  اوروست  ذإ  مصخلا  اؤبن  كاتأ  لهو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

ةدحاو ةجعن  يلو  ةجعن  نوعـستو  عست  هل  يخأ  اذـه  نإ  طارـصلا *  ءاوس  ىلإ  اندـهاو  ططـشت  الو  قحلاب  اننيب  مكحاف  ضعب  ىلع  انـضعب  ىغب 
 (( . باطخلا يف  ينزعو  اهينلفكأ  لاقف 

يأ9- باطخلا ))  ىف  ينبلغ ((  ينزعو ))  اهلفاك ((  ينلعجا  يأ  اهينلفكأ ))  لاقف  ةدـحاو  ةـجعن  ىلو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . كلذ ىلع  رخآلا  هرقأو  لادجلا 

-10 ... (( . ضعب ىلع  مهضعب  يغبيل  ءاطلخلا  نم  اريثك  نإو  هجاعن  ىلإ  كتجعن  لاؤسب  كملظ  دقل  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ىغبيل11- ءاكرـشلا ((  ءآطلخلا ))  نم  اريثك  نإو  هجاعن  ىلإ  اهمـضيل ((  كتجعن ))  لاؤسب  كملظ  دـقل  لاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ... ((. ضعب ىلع  مهضعب 

04b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.23  ) ( ةغرفم  )  ( 342  )  ( 157  ) 

 :- تايوتحملا  

نظو1- مه  ام  ليلقو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذـلا  الإ  ضعب  ىلع  مهـضعب  يغبيل  ءاطلخلا  نم  اريثك  نإو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـمتت 
 ... (( . هانتف امنأ  دوواد 

ىـضق2- ءامـسلا :  ىلإ  امهيتروص  يف  نيدعاص  ناكلملا  لاقف  ةلقلا ،  دـيكأتل  ام  مه ))  ام  ليلقو  نيلالجلا ... (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةـمتت 
 . ةأرملا كلت  هتبحمب  ةيلب  يأ  ةنتف :  يف  هانعقوأ  هانتف ))  امنأ  دواد  نقيأ ((  يأ  نظو ))  ىلاعت (( ؟  لاق  دواد .  هبنتف  هسفن ،  ىلع  لجرلا 

؟. 3- ةعدب اهنأ  ملعي  وهو ال  ةعدب  لمع  اذإ  ملسملا  باثي  له 
نيذلا4- الإ  ضعب  ىلع  مهـضعب  يغبيل  ءاطلخلا  نم  اريثك  نإو  هجاعن  ىلإ  كتجعن  لاؤسب  كملظ  دقل  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 ... (( . هانتف امنأ  دوواد  نظو  مه  ام  ليلقو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ 
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-5 (( . بانأو اعكار  رخو  هبر  رفغتساف  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 ((. بانأو ادجاس ((  يأ  اعكار ))  رخو  هبر  رفغتساف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
-7 (( . بآم نسحو  ىفلزل  اندنع  هل  نإو  كلذ  هل  انرفغف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-8 . ةرخآلا يف  عجرم  بائم ))  نسحو  ايندلا ((  يف  ريخ  ةدايز  يأ  ىفلزل ))  اندنع  هل  نإو  كلذ  هل  انرفغف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-9 (( . باسحلا موي  لبق  انطق  انل  لجع  انبر  اولاقو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . باوأ هنإ  ديألا  اذ  دوواد  اندبع  ركذاو  نولوقي  ام  ىلع  ربصا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . باوأ هل  لك  ةروشحم  ريطلاو  قارشإلاو *  يشعلاب  نحبسي  هعم  لابجلا  انرخس  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-12 (( . باطخلا لصفو  ةمكحلا  هانيتآو  هكلم  انددشو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

05a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 325  )  ( 156  ) 

 :- تايوتحملا  

انـضعب1- ىغب  نامـصخ  فخت  اولاق ال  مهنم  عزفف  دوواد  ىلع  اولخد  ذإ  بارحملا *  اوروست  ذإ  مصخلا  أبن  كاتأ  لهو  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
 (( . طارصلا ءاوس  ىلإ  اندهاو  ططشت  الو  قحلاب  اننيب  مكحاف  ضعب  ىلع 

-2 (( . باطخلا يف  ينزعو  اهينلفكأ  لاقف  ةدحاو  ةجعن  يلو  ةجعن  نوعستو  عست  هل  يخأ  اذه  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
اولمعو3- اونمآ  نيذلا  الإ  ضعب  ىلع  مهضعب  يغبيل  ءاطلخلا  نم  اريثك  نإو  هجاعن  ىلإ  كتجعن  لاؤسب  كملظ  دقل  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

 (( . بانأو اعكار  رخو  هبر  رفغتساف  هانتف  امنأ  دوواد  نظو  مه  ام  ليلقو  تاحلاصلا 
-4 (( . بآم نسحو  ىفلزل  اندنع  هل  نإو  كلذ  هل  انرفغف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 ... (( . هللا ليبس  نع  كلضيف  ىوهلا  عبتت  الو  قحلاب  سانلا  نيب  مكحاف  ضرألا  يف  ةفيلخ  كانلعج  انإ  دوواد  اي  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ىوهلا6- عبتت  الو  قحلاب  سانلا  نيب  مكحاف  سانلا ((  رمأ  ربدت  ضرألا ))  ىف  ةفيلخ  كانلعج  انإ  دواداي  بائم  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هديحوت ىلع  ةلادلا  لئالدلا  نع  يأ  هللا ))  ليبس  نع  كلضيف  سفنلا ((  ىوه  يأ  (( 
-7 (( . باسحلا موي  اوسن  امب  ديدش  باذع  مهل  هللا  ليبس  نع  نولضي  نيذلا  نإ  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  ريسفت 
موي8- مهنايسنب ((  اوسن ))  امب  ديدش  باذع  مهل  هللاب ((  ناميإلا  نع  يأ  هللا ))  ليبس  نع  نولضي  نيذلا  نإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ايندلا يف  اونمآل  باسحلا  مويب  اونقيأ  ولو  ناميإلا ،  مهكرت  هيلع  بترملا  باسحلا )) 
؟. 9- ةبوتلل مأ  ةوالتلل  يه  ةروس ص  يف  دواد  ةدجس  له 

؟. 10- نوكت فيك  ىوهلا  نم  ةمالسلا 
؟. 11- هللا ىلع  مودقلا  لبق  هبونذ  رفغت  رفغتسملا  له 
؟. 12- نتفي ىتح ال  ءاضقلا  نع  عنتمي  نأ  ناسنإلل  عرشي  له 
نيذلا13- نإ  هللا  ليبس  نع  كلـضيف  ىوهلا  عبتت  الو  قحلاب  سانلا  نيب  مكحاف  ضرألا  يف  ةـفيلخ  كانلعج  انإ  دوواد  اي  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

 (( . باسحلا موي  اوسن  امب  ديدش  باذع  مهل  هللا  ليبس  نع  نولضي 

05b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.26  ) ( ةغرفم  )  ( 328  )  ( 136  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 (( . باسحلا موي  اوسن  امب  ديدش  باذع  مهل  هللا  ليبس  نع  نولضي  نيذلا  نإ  ىلاعت ... (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . رانلا نم  اورفك  نيذلل  ليوف  اورفك  نيذلا  نظ  كلذ  الطاب  امهنيب  امو  ضرألاو  ءامسلا  انقلخ  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نيذلا3- نظ  ءيشل ((  ركذ ال  ام  قلخ  يأ  كلذ ))  اثبع ((  يأ  الطاب ))  امهنيب  امو  ضرألاو  ءامسلا  انقلخ  امو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ((. رانلا نم  اورفك  نيذلل  داو ((  ليوف ))  ةكم ((  لهأ  نم  اورفك )) 
-4 (( . راجفلاك نيقتملا  لعجن  مأ  ضرألا  يف  نيدسفملاك  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  لعجن  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
؟. 5- ءاضقلا نع  فلسلا  عروت  رسفن  فيك 
-6 (( . رانلا نم  اورفك  نيذلل  ليوف  اورفك  نيذلا  نظ  كلذ  الطاب  امهنيب  امو  ضرألاو  ءامسلا  انقلخ  امو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-7 (( . راجفلاك نيقتملا  لعجن  مأ  ضرألا  يف  نيدسفملاك  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نيذلا  لعجن  مأ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
امل8- لزن  راجفلاك ))  نيقتملا  لعجن  مأ  ضرألا  ىف  نيدسفملاك  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذـلا  لعجن  مأ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . راكنإلا ةزمه  ىنعمب  مأ )  و (  نوطعت .  ام  لثم  ةرخآلا  يف  ىطعن  انإ  نينمؤملل :  ةكم  رافك  لاق 
-9 (( . بابلألا ولوأ  ركذتيلو  هتايآ  اوربديل  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  باتك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

يف10- ءاتلا  تمغدأ  اوربدتيل  هلـصأ  اوربدـيل ))  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  اذـه ((  يأ  فوذـحم  أدـتبم  ربخ  باتك ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . لوقعلا باحصأ  بابلألا ))  اولوأ  ظعتي ((  ركذتيلو ))  اونمؤيف ((  اهيناعم  يف  اورظني  هتاياء ))  لادلا (( 

-11 (( . باوأ هنإ  دبعلا  معن  ناميلس  دوادل  انبهوو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

06a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( ةغرفم  )  ( 326  )  ( 131  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- ركذلاو  حيبستلا  يف  عاجر  باوأ ))  هنإ  ناميلـس ((  يأ  دبعلا ))  معن  هنبا ((  ناميلـس ))  دوادل  انبهوو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . تاقوألا عيمج 

-2 (( . دايجلا تانفاصلا  يشعلاب  هيلع  ضرع  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ثالث3- ىلع  ةـمئاقلا  يهو  ةـنفاص ،  عمج  ليخلا :  تانفاصلا ))  لاوزلا ((  دـعب  ام  وه  يـشعلاب ))  ضرع  ذإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 ، تنكس تفقوتسا  اذإ  اهنأ  ىنعملا  قباسلا :  وهو  داوج  عمج  دايجلا ))  انوفص ((  نفـصي  نفـص  نم  وهو  رفاحلا ،  فرط  ىلع  ىرخألا  ةماقإو 
ةئامعـست اهنم  ضرعلا  غولب  دنعف  ودـعل ،  اهيلع  داهجلا  هتدارإل  رهظلا  ىلـص  نأ  دـعب  هيلع  تضرع  سرف  فلأ  تناكو  تقبـس ،  تضكر  نإو 

 . متغاف رصعلا  ىلص  نكي  ملو  سمشلا  تبرغ 
-4 (( . بابلألا ولوأ  ركذتيلو  هتايآ  اوربديل  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  باتك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةشقانم 
-5 (( . بابلألا ولوأ  ركذتيلو  هتايآ  اوربديل  كرابم  كيلإ  هانلزنأ  باتك  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
تناكو6- تقبس ،  تضكر  نإو  تنكس ،  تفقوتسا  اذإ  اهنأ  ىنعملا  قباسلا :  وهو  داوج  عمج  دايجلا ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 

ىلص نكي  ملو  سمـشلا  تبرغ  ةئامعـست  اهنم  ضرعلا  غولب  دنعف  ودعل ،  اهيلع  داهجلا  هتدارإل  رهظلا  ىلـص  نأ  دعب  هيلع  تضرع  سرف  فلأ 
 . متغاف رصعلا 

ىتح7- رـصعلا ((  ةالـص  يأ  يبر ))  ركذ  نع  ليخلا ((  يأ  ريخلا ))  بح  تدرأ ((  يأ  تببحأ ))  ىنإ  لاـقف  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . راصبألا نع  اهبجحي  امب  ترتتسا  يأ  باجحلاب ))  سمشلا ((  يأ  تراوت )) 

-8 (( . قانعألاو قوسلاب  احسم  قفطف  يلع  اهودر  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 )) قاس عمج  قوسلاب ))  فيـسلاب ((  احـسم ))  قفطف  اهودرف ((  ةـضورعملا  ليخلا  يأ  ىلع ))  اهودر  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
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 ، عرسأو اهنم  اريخ  ىلاعت  هللا  هضوعف  اهمحلب  قدصتو  ةالصلا  نع  اهب  لغتـشا  ثيح  ىلاعت  هللا  ىلإ  ابرقت  اهلجرأ  عطقو  اهحبذ  يأ  قانعألاو )) 
 . ءاش فيك  هرمأب  يرجت  حيرلا  يهو 

؟. 10- ةالصلا نم  معأ  ركذلا  نأ  انلق  فيك  باجحلاب ))  تراوت  ىتح  يبر  ركذ  نع  ىلاعت ... (( :  هلوق  يف 
؟. )) ... 11- اهودر ىلاعت (( :  هلوق  يف  واولا  دعب  فلألا  بتكت  مل  اذامل 
؟. 12- فرحلا نيمضت  نم  نسحأ  لعفلا  نيمضت  ناك  اذامل 
؟. 13- اكرش دعي  له  ىرخأ  ءايشأ  اهيف  لخديو  نآرقلا  نم  يتلا  ةميمتلا  مكح  ام 
تراوت14- ىتح  يبر  ركذ  نع  ريخلا  بح  تببحأ  ينإ  لاـقف  داـيجلا *  تاـنفاصلا  يـشعلاب  هيلع  ضرع  ذإ  ىلاـعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

 (( . قانعألاو قوسلاب  احسم  قفطف  يلع  اهودر  باجحلاب * 

06b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 334  )  ( 151  ) 

 :- تايوتحملا  

تراوت1- ىتح  يبر  ركذ  نع  ريخلا  بح  تببحأ  ينإ  لاقف  دايجلا *  تانفاصلا  يشعلاب  هيلع  ضرع  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةشقانم  ةمتت 
 (( . قانعألاو قوسلاب  احسم  قفطف  يلع  اهودر  باجحلاب * 

-2 (( . باوأ هنإ  دبعلا  معن  ناميلس  دوادل  انبهوو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . دايجلا تانفاصلا  يشعلاب  هيلع  ضرع  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . باجحلاب تراوت  ىتح  يبر  ركذ  نع  ريخلا  بح  تببحأ  ينإ  لاقف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 ((. قانعألاو قوسلاب  احسم  قفطف  يلع  اهودر  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
؟. 6- لعف اذام  وأ  هب  قدصت  وأ  اهموحل  لكأ  له  لويخلا  رقع  امل  ناميلس 
-7 (( . بانأ مث  ادسج  هيسرك  ىلع  انيقلأو  ناميلس  انتف  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نم8- هراد  يف  منـصلا  دبعت  تناكو  اهاوه  ةأرماب  هجوزتل  كلذو  هكلم  بلـسب  هانيلتبا  ناميلـس ))  انتف  دقلو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ةروص يف  ينج  اهءاجف  هتداع  ىلع  ةـنيمألاب  ةامـسملا  هتأرما  دـنع  هعـضوو  ءالخلا  ةدارإ  دـنع  ةرم  هعزنف  همتاخ  يف  هكلم  ناكو  هملع ،  ريغ 
هيلع تفكعو  ناميلـس  يـسرك  ىلع  سلج  هريغ :  وأ  رخـص )  وهو (  ينجلا  كلذ  وه  ادسج ))  هيـسرك  ىلع  انيقلأو  اهنم ((  هذـخأف  ناميلس 
هكلم ىلإ  ناميلس  عجر  بانأ ))  مث  هوركنأف ((  ناميلـس  انأ  سانلل :  لاقو  هيـسرك  ىلع  هآرف  هتئيه  ريغ  يف  ناميلـس  جرخف  اهريغو  ريطلا 

 . هيسرك ىلع  سلجو  هسبلف  متاخلا  ىلإ  لصو  نأب  مايأ  دعب 
-9 (( . باهولا تنأ  كنإ  يدعب  نم  دحأل  يغبني  اكلم ال  يل  بهو  يل  رفغا  بر  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

هيدهي10- نمف  وحن ((  ياوس ،  يأ  يدعب ))  نم  دحأل  نوكي ((  ال  يغبني ))  اكلم ال  يل  بهو  يل  رفغا  بر  لاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 ((. باهولا تنأ  كنإ  هللا ((  ىوس  يأ   [ 45  : 23 هللا [ ))  دعب  نم 

-11 (( . باصأ ثيح  ءاخر  هرمأب  يرجت  حيرلا  هل  انرخسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-12 . دارأ باصأ ))  ثيح  ةنيل ((  ءاخر ))  هرمأب  ىرجت  حيرلا  هل  انرخسف  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

07a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( ةغرفم  )  ( 324  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  
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 :- تايوتحملا  

-1 (( . باصأ ثيح  ءاخر  هرمأب  يرجت  حيرلا  هل  انرخسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2 (( . دافصألا يف  نينرقم  نيرخآو  صاوغو *  ءانب  لك  نيطايشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 )) مهنم نيرخاءو ))  ؤلؤللا ((  جرختـسي  رحبلا  يف  صاوغو ))  ةـينبألا ((  ينبي  ءانب ))  لـك  نيطايـشلاو  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . مهقانعأ ىلإ  مهيديأ  عمجب  دويقلا  دافصألا ))  يف  نيدودشم ((  نينرقم )) 
-4 (( . بآم نسحو  ىفلزل  اندنع  هل  نإو  باسح *  ريغب  كسمأ  وأ  ننماف  انؤاطع  اذه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يأ ال5- باسح ))  ريغب  ءاطعإلا ((  نع  كسمأ ))  وأ  تئش ((  نم  هنم  طعأ  ننماف ))  انؤآطع  اذه  هل (( :  انلقو  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . كلذ يف  كيلع  باسح 
؟. 6- نيطايشلا لك  ينعي  صاوغو ))  ءانب  لك  نيطايشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  يف  له 
يغبني7- اكلم ال  يل  بهو  يل  رفغا  بر  لاق  بانأ *  مث  ادسج  هيـسرك  ىلع  انيقلأو  ناميلـس  انتف  دـقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

وأ ننماف  انؤاطع  اذه  صاوغو *  ءانب  لك  نيطايـشلاو  باصأ *  ثيح  ءاخر  هرمأب  يرجت  حيرلا  هل  انرخـسف  باهولا *  تنأ  كنإ  يدعب  نم  دحأل 
 (( . بآم نسحو  ىفلزل  اندنع  هل  نإو  باسح *  ريغب  كسمأ 

-8 (( . بانأ مث  ادسج  هيسرك  ىلع  انيقلأو  ناميلس  انتف  دقلو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-9 (( . باهولا تنأ  كنإ  يدعب  نم  دحأل  يغبني  اكلم ال  يل  بهو  يل  رفغا  بر  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

-10 (( . باصأ ثيح  ءاخر  هرمأب  يرجت  حيرلا  هل  انرخسف  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-11 (( . صاوغو ءانب  لك  نيطايشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
هللا12- نوصعي  سانلا ال  نأ  ينعي  له  دافصألا  يف  نينرقم  مهضعبو  صوغي  مهضعبو  ينبي  مهضعب  مالسلا  هيلع  ناميلس  دنع  نيطايـشلا  ناك  اذإ 

؟.  مهل نوسوسوي  نيطايشلا ال  نأل  ىلاعت 
-13 (( . دافصألا يف  نينرقم  نيرخآو  صاوغو *  ءانب  لك  نيطايشلاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 

07b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 326  )  ( 134  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . دافصألا يف  نينرقم  نيرخآو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . بآم نسحو  ىفلزل  اندنع  هل  نإو  باسح *  ريغب  كسمأ  وأ  ننماف  انؤاطع  اذه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . باذعو بصنب  ناطيشلا  ينسم  ينأ  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندبع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 ، ملأ باذـعو ))  رـضب ((  بصنب ))  ناطيـشلا  ينـسم  ينأب ((  يأ  ينأ ))  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندـبع  ركذاو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ىلاعت هعم  ابدأت  هللا  نم  اهلك  ءايشألا  تناك  نإو  ناطيشلا  ىلإ  كلذ  بسنو 
-5 (( . بارشو دراب  لستغم  اذه  كلجرب  ضكرا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ءام6- لستغم ))  اذه  ليقف ((  ءام ،  نيع  تعبنف  برضف  ضرألا ،  كلجرب ))  برضا ((  ضكرا ))  هل (( :  ليقو  نيلالجلا :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . هرهاظو هنطابب  ناك  ءاد  لك  هنع  بهذف  برشو  لستغاف  هنم ،  برشت  بارشو ))  دراب  هب ((  لستغت 
انم7- ةمعن ((  ةمحر ))  مهلثم ((  هقزرو  هدالوأ  نم  تام  نم  هل  هللا  ايحأ  يأ  مهعم ))  مهلثمو  هلهأ  هل  انبهوو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . لوقعلا باحصأل   (( بابلألا يلوأل  ةظع ((  ىركذو )) 
اهنبرضيل8- فلح  دق  ناكو  كتجوز ،  هب ))  برضاف  نابضق ((  وأ  شيشح  نم  ةمزح  وه  اثغـض ))  كديب  ذخو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ارباص هاندجو  انإ  ةدحاو ((  ةبرض  هب  اهبرضف  هريغ  وأ  رخذإلا  نم  دوع  ةئام  ذخأف  اهبرض ،  كرتب  ثنحت ))  الو  اموي ((  هيلع  اهئاطبإل  ةبرـض  ةئام 
 . ىلاعت هللا  ىلإ  عاجر  باوأ ))  هنإ  بويأ ((  دبعلا ))  معن 

؟. 9- برضلا ناك  فيك  ثنحت ))  الو  هب  برضاف  اثغض  كديب  ذخو  هلوق (( : 
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؟. 10- ملسو عيلع  هللا  ىلص  دمحم  انيبن  نم  ىتح  ءايبنألا  ربصأ  مالسلا  هيلع  بويأ  ربتعي  له 
؟. 11- ءاملا ناكم  وأ  ءاملا  وه  دارملا  له  لستغم ))  اذه  هلوق (( : 
؟. 12- برضلا اذه  ناك  فيك  ثنحت ))  الو  هب  برضاف  اثغض  كديب  ذخو  هلوق (( : 
؟. 13- مالسلا هيلع  بويأ  ربص  لثم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربص  له 
؟. 14- تاجوزلا ىتح  لمشي  وأ  طقف  دالوألل  عجار  اذه  له  مهعم ))  مهلثمو  هلهأ  هل  انبهوو  هلوق (( : 
دراب15- لستغم  اذه  كلجرب  ضكرا  باذعو *  بصنب  ناطيـشلا  ينـسم  ينأ  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندبع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريـسفت  ةـشقانم 

دبعلا معن  ارباص  هاندجو  انإ  ثنحت  الو  هب  برضاف  اثغض  كديب  ذخو  بابلألا *  يلوأل  ىركذو  انم  ةمحر  مهعم  مهلثمو  هلهأ  هل  انبهوو  بارـشو * 
 (( . باوأ هنإ 

-16 (( . باذعو بصنب  ناطيشلا  ينسم  ينأ  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندبع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

08a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( ةغرفم  )  ( 321  )  ( 146  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . باذعو بصنب  ناطيشلا  ينسم  ينأ  هبر  ىدان  ذإ  بويأ  اندبع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف  ةمتت 
-2 (( . بارشو دراب  لستغم  اذه  كلجرب  ضكرا  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 (( . بابلألا يلوأل  ىركذو  انم  ةمحر  مهعم  مهلثمو  هلهأ  هل  انبهوو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-4 (( . باوأ هنإ  دبعلا  معن  ارباص  هاندجو  انإ  ثنحت  الو  هب  برضاف  اثغض  كديب  ذخو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-5 (( . راصبألاو يديألا  يلوأ  بوقعيو  قاحسإو  ميهاربإ  اندابع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
رئاصبلا6- راصبألاو ))  ةدابعلا ((  يف  ىوقلا  باحصأ  ىديألا ))  يلوأ  بوقعيو  قاحسإو  ميهاربإ  اندابع  ركذاو  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . اندبع ىلع  فطع  هدعب  امو  هل ،  نايب  ميهاربإو  اندبع  ةءارق  يفو  نيدلا .  يف 
-7 (( . رادلا ىركذ  ةصلاخب  مهانصلخأ  انإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
ةفاضإلاب8- ةءارق :  يفو  اهل .  لمعلاو  اهركذ  يأ  ةرخآلا ،  رادـلا ))  ىركذ  يه ((  ةـصلاخب ))  مهانـصلخأ  انإ  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

. نايبلل يهو 
-9 . ديدشتلاب ريخ  عمج  رايخألا ))  نيراتخملا ((  نيفطصملا ))  نمل  اندنع  مهنإو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

-10 (( . رايخألا نم  لكو  لفكلا  اذو  عسيلاو  ليعامسإ  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
يبن11- ةئام  لفك  ليق :  هتوبن ،  يف  فلتخا  لفكلا ))  اذو  ةدئاز ((  ماللاو  يبن ،  وه  عسيلاو ))  ليعامسإ  ركذاو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ليقثتلاب ريخ  عمج  رايخألا ))  نم  مهلك ((  يأ  لكو ))  لتقلا ((  نم  هيلإ  اورف 
ةرخآلا12- يف  عجرم  بائم ))  نسحل  مهل ((  نيلماشلا   (( نيقتملل نإو  انه ((  ليمجلا  ءانثلاب  مهل  ركذ ))  اذه  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

.
-13 . اهنم باوبألا ))  مهل  ةحتفم  بآم ((  نسحل  نايب  فطع  وأ  لدب  ندع ))  تانج  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-14 (( . بارشو ةريثك  ةهكافب  اهيف  نوعدي  اهيف  نيئكتم  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-15 ((. بارشو ةريثك  ةهكافب  اهيف  نوعدي  كئارألا ((  ىلع  اهيف ))  نيئكتم  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
ثالث16- تانب  يهو  ةدحاو :  نهنانسأ  بارتأ ))  نهجاوزأ ((  ىلع  نيعلا  تاسباح  فرطلا ))  تارصاق  مهدنعو  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ةنس نيثالثو 
اذـه17- نإ  هلجأل ((  يأ  باسحلا ))  مويل  اتافتلا ((  باطخلابو  ةـبيغلاب  نودـعوت ))  اـم  روكذـملا ((  اذـه ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
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 . مئاد وأ  امئاد  يأ  نأ  ناث ل ـ ربخ  وأ  انقزر  نم  لاح  ةلمجلاو  عاطقنا  يأ  دافن ))  نم  هل  ام  انقزرل 
اهنولخدي18- اهنولصي ))  منهج  وه ((  بائم ))  رشل  فنأتسم ((  نيغاطلل ))  نإو  نينمؤملل ((  روكذملا  اذه ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . شارفلا داهملا }  سئبف  )) 
فيفختلاب19- قاسغو ))  قرحم ((  راح  ءام  يأ  ميمح ))  هوقوذيلف  هدعب ((  امم  موهفملا  باذـعلا  يأ  اذـه ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 (( جاوزأ قاسغلاو ((  ميمحلا  نم  روكذملا  لثم  يأ  هلكش ))  نم  دارفإلاو ((  عمجلاب  رخاءو ))  رانلا ((  لهأ  ديدص  نم  ليـسي  ءام  ديدشتلاو : 
 . ةفلتخم عاونأ  نم  مهباذع  يأ  فانصأ ، 

ةدـشب20- رانلا  مكعم ))  لخاد ((  محتقم ))  عمج ((  جوف ))  اذـه  مهعاـبتأب ((  راـنلا  مهلوخد  دـنع  مهل  لاـقيو  نيلـالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
انل هومتمدـق  متنأ  مكب  ابحرم  متنأ ال  لب  عابتألا ((  يأ  اولاق ))  رانلا *  ولاص  مهنإ  مهيلع ((  ةعـس  يأ ال  مهب ))  ابحرم  ال  نوعوبتملا ((  لوقيف 

 . رانلا مكلو  انل  رارقلا ))  سئبف  رفكلا ((  يأ  (( 

08b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.25  ) ( ةغرفم  )  ( 321  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

لب1- عابتألا ((  يأ  اولاق ))  رانلا *  ولاص  مهنإ  مهيلع ((  ةعس  يأ ال  مهب ))  ابحرم  ال  نوعوبتملا ((  لوقيف  نيلالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا  ةمتت 
 . رانلا مكلو  انل  رارقلا ))  سئبف  رفكلا ((  يأ  انل ))  هومتمدق  متنأ  مكب  ابحرم  متنأ ال 

-2 ((. رانلا ىف  هرفك ((  ىلع  هباذع  لثم  يأ  افعض ))  اباذع  هدزف  اذه  انل  مدق  نم  انبر  اضيأ ((  اولاق ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
-3 * رارـشألا نم  ايندـلا ((  يف  مهدـعن ))  انك  الاجر  ىرن  انل ال  ام  رانلا ((  يف  مهو  ةـكم  رافك  يأ  اولاقو ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 )) تلام تغاز ))  مأ  مه (( ؟  نودوقفمأ  يأ  بسنلل :  ءايلاو  ايندـلا ،  يف  مهب  رخـسن  انك  يأ  اهرـسكو :  نيـسلا  مضب  ايرخـس ))  مهانذـختأ 
لهأ مصاخت  وهو ((  هعوقو  بجاو  قحل ))  كلذ  نإ  ناملـسو ((  بيهـصو  لالبو  رامعك  نيملـسملا  ءارقف  مهو  مهرن ؟  ملف  راصبألا ))  مهنع 

 . مدقت امك  رانلا )) 
؟. 4- فيكف اهيف  بوغرم  ريغ  ايندلا  يف  نسلا  هذه  نأ  بلاغلاو  ةنس  نيثالثو  ثالث  نس  ىلع  ةنجلا  يف  ءاسنلا  نأ  انلق 
؟. 5- هنيمي نع  ريفكتلاو  ثنحلا  هل  لهف  هتأرما  برضي  نأ  فلح  نم 
؟. 6- امولظم الو  املاظ  ناسنإلا ال  نكي  مل  اذإ  ثيدحلا  يف  ليوأتلا 
؟. )) 7- باوبألا مهل  ةحتفم  ندع  تانج  ىلاعت (( :  هلوق  بارعإ  وه  ام 
؟. 8- نوروازتي مهنأ ال  مهفي  لهف  لاح  يه  انلف  نيئكتم ))  ىلاعت (( :  هلوق 
؟. 9- ىلعألا سودرفلا  يف  مه  لفكلا  اذو  عسيلاو  ليعامسإ  نأ  ةيآلا  نم  مهفي  له 

اندنع10- مهنإو  رادلا *  ىركذ  ةصلاخب  مهانـصلخأ  انإ  راصبألاو  يديألا *  يلوأ  بوقعيو  قاحـسإو  ميهاربإ  اندابع  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
 (( . رايخألا نيفطصملا  نمل 

ةحتفم11- ندـع  تانج  بآم *  نسحل  نيقتملل  نإو  ركذ  اذـه  رايخألا *  نم  لكو  لفكلا  اذو  عسيلاو  ليعامـسإ  ركذاو  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 
اذه نإ  باسحلا *  مويل  نودعوت  ام  اذه  بارتأ *  فرطلا  تارصاق  مهدنعو  بارـشو *  ةريثك  ةهكافب  اهيف  نوعدي  اهيف  نيئكتم  باوبألا *  مهل 

 (( . دافن نم  هل  ام  انقزرل 
هلكـش12- نم  رخآو  قاسغو *  ميمح  هوقوذيلف  اذـه  داهملا *  سئبف  اهنولـصي  منهج  بآم *  رـشل  نيغاطلل  نإو  اذـه  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دـئاوف 

نم انبر  اولاق  رارقلا *  سئبف  انل  هومتمدـق  متنأ  مكب  ابحرم  متنأ ال  لب  اولاق  رانلا *  ولاص  مهنإ  مهب  ابحرم  مكعم ال  محتقم  جوف  اذـه  جاوزأ * 
نإ راصبألا *  مهنع  تغاز  مأ  ايرخس  مهانذختأ  رارشألا *  نم  مهدعن  انك  الاجر  ىرن  انل ال  ام  اولاقو  رانلا *  يف  افعـض  اباذع  هدزف  اذه  انل  مدق 

 (( . رانلا لهأ  مصاخت  قحل  كلذ 
هقلخل13- راهقلا ))  دحاولا  هللا  الإ  هلإ  نم  امو  رانلاب ((  فوخم  رذنم ))  انأ  آمنإ  ةكم ((  رافكل  دمحم  اي  لق ))  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
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.
-14 (( . رافغلا زيزعلا  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  بر  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

09a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.18  ) ( ةغرفم  )  ( 328  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . هئايلوأل رافغلا ))  هرمأ ((  ىلع  بلاغلا  زيزعلا ))  امهنيب  امو  ضرألاو  تاومسلا  بر  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
ملعي2- امب ال  هيف  مكتئجو  هب  مكتأبنأ  يذـلا  نآرقلا  يأ  نوضرعم ))  هنع  متنأ  ميظع *  اؤبن  وه  مهل ((  لق ))  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

ينإ ىلاعت (( :  هللا  لاق  نيح  مدآ  نأش  يف  نومـصتخي ))  ذإ  ةـكئالملا ((  يأ  ىلعألا ))  إلملاب  ملع  نم  ىل  ناـك  اـم  هلوق (( :  وهو  يحوب  ـالإ 
 . راذنإلا نيب  نيبم ))  ريذن  ينإ ((  يأ  انأ ))  آمنأ  الإ  ىلإ  ىحوي  ام ((  نإ ))   [ )) 2  : 30 ةفيلخ [ ))  ضرالا  ىف  لعاج 

-3 (( تخفنو هتممتأ ((  هتيوس ))  اذإف  مدآ ((  وه  نيط ))  نم  ارـشب  قلاخ  ىنإ  ةـكئالملل  كبر  لاـق  ذإ  ركذا ((  نيلـالجلا :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
هل اوعقف  هيف ((  هذوفنب  ناسنإلا  هب  اـيحي  فيطل  مسج  حورلاو  مدـآل  فيرـشت  هيلإ  حورلا  ةـفاضإو  اـيح ،  راـصف  ىحور ))  نم  هيف  تيرجأ (( 

 . ءانحنالاب ةيحت  دوجس  نيدجاس )) 
ربكتـسا4- ةكئالملا ((  نيب  ناك  نجلا  وبأ  وه  سيلبإ ))  الإ  ناديكأت ((  هيف  نوعمجأ ))  مهلك  ةكئالملا  دجـسف  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . ىلاعت هللا  ملع  يف  نيرفاكلا ))  نم  ناكو 
قولخم5- لك  نإف  مدآل  فيرشت  اذهو  هقلخ ،  تيلوت  يأ  ىديب ))  تقلخ  امل  دجست  نأ  كعنم  ام  سيلبإاي  لاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

مهنم كنوكل  دوجسلا  نع  تربكتف  نيربكتملا  نيلاعلا ))  نم  تنك  مأ  خيبوت ((  ماهفتسا  دوجسلا ؟  ىلع  نآلا  تربكتسأ ))  هقلخ ((  هللا  ىلوت 
 (( . نيط نم  هتقلخو  ران  نم  ينتقلخ  هنم  ريخ  انأ  لاق  )) 

ىتنعل6- كيلع  نإو  دورطم ((  ميجر ))  كنإف  تاومـسلا ((  نم  ليقو :  ةنجلا ،  نم  يأ  اهنم ))  جرخاف  لاق  نيلالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 (( مولعملا تقولا  موي  ىلإ  نيرظنملا *  نم  كـنإف  لاـق  ساـنلا ((  يأ  نوثعبي ))  موي  ىلإ  ىنرظنأـف  بر  لاـق  ءازجلا ((  نيدـلا ))  موي  ىلإ 

 . ىلوألا ةخفنلا  تقو 
-7 (( . نيصلخملا مهنم  كدابع  الإ  نيعمجأ *  مهنيوغأل  كتزعبف  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
-8 (( . نيعمجأ مهنم  كعبت  نممو  كنم  منهج  نألمأل  لوقأ *  قحلاو  قحلاف  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 

09b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.83  ) ( ةغرفم  )  ( 320  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

ليق1- لوألا  بصنو  هدعب ،  لعفلاب  هبصنف  يناثلا ،  بصنو  لوألا  عفرو  امهبصنب  لوقأ ))  قحلاو  قحلاف  لاق  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 
قحلاف يأ  ربخلا :  فوذـحم  أدـتبم  هنأ  ىلع  هعفرو  مسقلا ،  فرح  عزن  ىلع  ليقو  قحلا ،  قحأ  يأ  ردـصملا :  ىلع  ليقو  روكذـملا ،  لعفلاب 

 (( . نيعمجأ سانلا ((  نم  يأ  مهنم ))  كعبت  نممو  كتيرذب ((  كنم ))  منهج  نالمأل  مسقلا ((  باوجو  يمسق ،  قحلاف  ليقو :  ينم ، 
-2 (( . نيفلكتملا نم  انأ  امو  رجأ  نم  هيلع  مكلأسأ  ام  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  ريسفت 
نيلوقتملا3- نيفلكتملا ))  نم  انأ  آمو  لعج ((  رجأ ))  نم  ةـلاسرلا ((  غيلبت  ىلع  هيلع ))  مكلأسأ  آـم  لـق  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 

 . يسفن ءاقلت  نم  نآرقلا 
-4 . ةكئالملا نود  ءالقعلا  نجلاو  سنإلل  نيملاعلل ))  ةظعوم ((  ركذ ))  الإ  نآرقلا ((  ام  يأ  وه ))  نإ  نيلالجلا (( :  ريسفت  ىلع  قيلعتلا 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=11785
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=11785
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=11785
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=11786
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=11786
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=11786
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


فرع5- ىنعمب :  ملعو  ةـمايقلا ،  موي  يأ  نيح ))  دـعب  هقدـص ((  ربخ  هأبن ))  ةـكم ((  رافك  اـي  نملعتلو ))  نيلـالجلا (( :  ريـسفت  ىلع  قيلعتلا 
 . هللاو يأ  ردقم :  مسق  مال  اهلبق  ماللاو 

؟. 6- هسفنل حورلا  هللا  فاضأ  اذامل 
؟. ) 7- رصبلا هعبت  حورلا  تضبق  اذإ  ثيدحلا ( :  ىفو  ىري  فيطل ال  مسج  حورلا  نأ  انلق 
؟. 8- ةعاسلا مايق  ىلإ  هئاقب  يف  هتوعد  هللا  باجأ  فيكف  ةباجإلا  دعبتسم  سيلبإ 
ضعب9- هركذ  امك  مدآل  دوجـسلاب  رمألا  ربخ  مهلـصي  مل  ةـكئالملا  ضعب  نأ  هانعم  لـه  نيلاـعلا ))  نم  تنك  مأ  تربكتـسأ  ىلاـعت (( :  هلوق  يف 

؟.  نيرسفملا
؟. 10- اهل ةبوقع  رانلا  يف  رافكلا  ةهلآ  يمر  له 
؟. 11- ةوقلاب اهرسف  نم  ىلع  درن  فيك  يديب ))  تقلخ  امل  ىلاعت (( :  هلوق  يف 
-12 (( . راهقلا دحاولا  هللا  الإ  هلإ  نم  امو  رذنم  انأ  امنإ  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-13 (( . رافغلا زيزعلا  امهنيب  امو  ضرألاو  تاوامسلا  بر  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-14 (( . نوضرعم هنع  متنأ  ميظع  أبن  وه  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-15 (( . نومصتخي ذإ  ىلعألا  إلملاب  ملع  نم  يل  ناك  ام  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-16 (( . نيبم ريذن  انأ  امنأ  الإ  يلإ  ىحوي  نإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 

10a-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  3.18  ) ( ةغرفم  )  ( 323  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

دجـسف1- نيدجاس *  هل  اوعقف  يحور  نم  هيف  تخفنو  هتيوس  اذإف  نيط *  نم  ارـشب  قلاخ  ينإ  ةكئالملل  كبر  لاق  ذإ  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
 (( . نيرفاكلا نم  ناكو  ربكتسا  سيلبإ  الإ  نوعمجأ *  مهلك  ةكئالملا 

نم2- ينتقلخ  هنم  ريخ  انأ  لاق  نيلاعلا *  نم  تنك  مأ  تربكتـسأ  يديب  تقلخ  امل  دجـست  نأ  كعنم  ام  سيلبإ  اي  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
 (( . نيدلا موي  ىلإ  يتنعل  كيلع  نإو  ميجر *  كنإف  اهنم  جرخاف  لاق  نيط *  نم  هتقلخو  ران 

كتزعبف3- لاـق  مولعملا *  تقولا  موي  ىلإ  نيرظنملا *  نم  كـنإف  لاـق  نوـثعبي *  موـي  ىلإ  ينرظنأـف  بر  لاـق  ىلاـعت (( :  هللا  لوـق  دـئاوف 
 (( . نيصلخملا مهنم  كدابع  الإ  نيعمجأ *  مهنيوغأل 

10b-ةروس ص ) ريسفت  25-05-2011 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.56  ) ( ةغرفم  )  ( 342  )  ( 145  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 (( . نيعمجأ مهنم  كعبت  نممو  كنم  منهج  نألمأل  لوقأ *  قحلاو  قحلاف  لاق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-2 (( . نيح دعب  هأبن  نملعتلو  نيملاعلل *  ركذ  الإ  وه  نإ  نيفلكتملا *  نم  انأ  امو  رجأ  نم  هيلع  مكلأسأ  ام  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  دئاوف 
-3 . يراخبلا حيحص  نم  سابللا  باتك  حرش 
اوقدصتو4- اوسبلاو  اوبرشاو  اولك  ملسو ( :  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لاقو  هدابعل ))  جرخأ  يتلا  هللا  ةنيز  مرح  نم  لق  ىلاعت (( :  هللا  لوق  باب 

 . ةليخم وأ  فرس  ناتنثا  كتأطخأ  ام  تئش  ام  سبلاو  تئش  ام  لك  سابع :  نبا  لاقو  ةليخم )  الو  فارسإ  ريغ  يف 
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